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MALBONA SONĜO!
(taje mi estis en kamparo luma 

ornamita de multaj helaj floroj, 
apud arbar’ antikva tro malluma.

De m o ra ro  leviĝis la odoroj, 
la venteto kuradis parfumriĉa, 
plaĉis al mi diversaj la koloroj.

Estis ne tro da varmo, sed sufiĉa, 
kaj sen tini’ promenante kaj sen haro 
mi troviĝis kontenta kaj feliĉa.

Al mi venis subite de Tarbaro 
kelkaj bruetoj dolĉaj kaj similaj 
al tiuj de rondetoj de Ia maro.

La foliaro kaj la floroj brilaj 
tiel bele bruetis pro Talveno 
de bestoj tre diversaj, sed trankvilaj.

Ili kvazaŭ ridetis kun mieno 
afabla kaj amika ŝajne vera, 
kaj same la lion’ kiel razeno.

llia am’ al mi ŝajnis sincera, 
kaj ili min invitis tre ĝentile 
kune promeni tra 1’arbar’ mistera.

lli parolis simple kaj humile, 
kaj mi estis naiva kaj kredema, 
kaj kunsentis tutkore kaj facile.

Ilia gaja ĝentile^ ekstrema 
tiel altiris tuj mian atenton 
ke ne kortuŝis min la vento ĝema,

kaj mi rie sentis malagrablan senton 
kaj mi ne timis la misteran lokon 
kaj mia kor’ iie sentis malkontenton

kaj mi ne vidis la sarkasman mokon 
de la tuta bestar’ kiu minace, 
kun multaj p i kiuj obeis vokon,

al ini sin turnis brave kaj malpace.
Mi poste jam ektimi- kaj silentis 
ĉar la bestar* ne marŝis tute pace;

mi la ĝemelon de la vento sentis 
ŝajnis al mi Tarbaro tre danĝera 
kaj mi je 'mia km lem eco  pentis.

Min malestimis la bestar* fiera; 
estis grandega bruo kaj tertremo, 
kaj mi min tiovis tute senespera.

Tiam el mia brust’ eliris ĝemo; 
la bestar’ tuta tuj min atakegis, 
kaj min sendefendigis la korpremo.

Nur la bestaj instinktoj ilin regis, 
ve! terura bestaro malbenita!
Pro frapoj kaj mordegoj nii falegis

kaj restis mia korp’ dispecigita.
El inia karno manĝis ĉiu besto...! 
ĉiuj el mia karno sangtrempita!

kaj tre baldaŭ nur restis ia resto.
Sed tiam malpliiĝis la mallumo 
kaj vestita de cindregriza vesto

fluganta en kvazaŭ nub’ aŭ kvazaŭ fumo 
en 1’arbar’ ekaperis ninfo bela 
kiun tute ĉirkaŭis pala lumo

blua, tremanta kiel lumo stela.
Dolĉe ŝi min rigardis kun kompato, 
kaj fariĝis la luni’ iom pli hela.

Jen ŝi diris al mi: * malgaja frato, 
kiun facile venkis bestoj tiaj, 
puŝitaj de bruteco kaj malŝato;

la bestoj estas samtempanoj viaj 
kiuj loĝas en tiu ĉi dezerto 
kaj formanĝas la karnon de Taliaj;

1’arbar’ estas la Momi’, kaj mi la Sperto. 
Ha! vi estis naiva kaj sensperta 
kaj tre malfrua, do, estas Taverto*.

Mi vekiĝis kaj pensis: «estas certa 
la parolad’ malgaja de Tapero. 
ĉar mi estis naiva kaj mallerta.

Tio kion mi sonĝis estas vero, 
kaj ĉar la sonĝ’ prezentis mian sorton, 
kio restas al mi jam sen espero?
Al ini restas atendi mian morton!»

Rafuol de San Milian

Ni s t a r i p  m o m e n to n  al ilia Karega Majstro!
r u u  el la hispanaj Federacioj esperant

istaj, tiu, kies nomo estas tiu de nia plorata 
kaj neforgesebla Majstro, la Zamenhofa Fe
deracio, kiu malgraŭ sia preskaŭ ĵusa fondo 
enhavas grandan nombron da anoj kaj ĝia 
vivo estas progresa, estante raciaj motivoj 
por esperi, ke gia a g o  estos kronata de plej 
plena s u k c e s e g i s  publikigis per sia pres
organo, la revuo H i s p a n  v E s p e r a n t i s t o , el- 
laudiednn projekton: starigi sur unu el la 
placoj de la bela, de la ideala, de la kosmo
polita, de la grandega Fai izo. belegan mo
numenton al la remeniero de tiu, kiu diini 
sia vivo estis la elpensinto de idiomo Es
peranto. Kaj por la montrita celo diskonig
as la aludita Asocio al la luta esperantist
aro sian proponon por, ke ĉiuj kaj ĉiu el la 
disciploj de Ia mortinta Majstro, povu, dank’
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al malgranda monpuno, atesti sian aliĝon 
al Lia multemeritega bonfaro, sian dank
emon pro la profitoj, kiujn de ĝi oni povas 
atingi kaj laste meritindan kaj neforigebl
an memorigaĵon al Lia rememoro.

La montritan projekton estas tre kredeble 
aŭ pli bone dirite estas certe, ke oni efek
tivigos, do kunhelpos ĝin ĉiuj geesperant
istoj kaj foje, kiam estos starigita la gran
dioza monumento, kiun oni proponas, tiuj, 
kiuj parolas Esperanton kaj iros Parizon, 
eble por okazigi la Kongreson, kiu estis 
okazonta dum jaro 1914.a kaj kio ne estis 
ebla pro la deklaracio de la nuna milito, 
certege ili aliris, kiel altiritaj de magneto, 
respektege admiri la atestaĵon, kiun, kiel 
memorigaĵon al sia’ kara Majstro, Liaj par
tianoj estos starigintaj porĉiamigi Lian re
memoron, kaj kiam ili respekte demetos 
sian ĉapelon apud la piedestalo de tiu art
aĵo, se iu, kiu ne estos esperantista nescias 
kiu estis la persono honorita kaj ĝi demand
os tion al ili, ili povos al ĝi respondi: Li est
is homo n e k o n a ta  la malamon nek la mal
bonon kaj por, ke neniu konu ilin, per sia 
bela lingvo Li volis forigi ilin el la koroj, 
kiuj ilin entenis; Li estis viro dezirinta nure 
veran pacon al ĉiuj popoloj konfidante atingi 
tion per sia logika idiomo por ke, kiel kora 
kaj amika ligilo, evitu ĝi malkonsentojn; Li 
estis estaĵo, kies plej granda frenezo estis, 
ke ĉiuj homoj estus kiel fratoj kaj ke ili 
interkomprenante unu la alian per Lia 
sprita kreaĵo malgraŭ paroli malsamajn 
lingvojn, ili sincere ami sin reciproke; Li 
estis persono,kiu nurdeziris la bonon por la
homaro kaj ĝian progreson kaj ke ĉiuj tiom-

•

oj pace povus interkomuniki siajn pensojn 
kaj ideojn dank al Lia mireginda elpenso; 
Li estis klersaĝulo; Li estis privilegia talent
ulo; Li estis D-ro L. L. Zamenhof.

Narciso Bofili
Delegito de Zamenhofa Federacio.

KULPIGITAJ KAJ PERSEKUTITAJ
VI

Oni scias, ke je la duono de la XV.a ja r
eento la morala karaktero de Eŭropo trov

iĝis sub regado de plej netolerema mistik
ismo, tiel, ke same reĝo, kiel plej humila 
kamparano aŭ vilaĝano, praktikis skrupulo 
religiajn servojn, kaj alĝustigis sian viv
manieron kaj konduton laŭ pensmaniero 
kaj konsiloj de klerikuloj.

Dum tiu epoko, aperas precize la ciganoj 
sen religio, sen moralo, kun kutimoj kvazaŭ 
leĝaro agi libere laŭ postulo aŭ altrudo de 
vivcirkonstancoj. Ci tion oni ne povis ri
marki dum iom da tempo, ĉar la cigana] 
bandoj starigis siajn tendarojn malprok
sime je urboj kaj vilaĵoj, en la centro de 
arbaroj, en riverbordoj kaj en la montaroj, 
lokoj en kiuj tiuj bandoj trovis vivrimed
ojn ĉu reproduktante ĉevalojn kaj azenojn, 
ĉu fabrikante malkarajn objektojn ferajn, 
ĉu korbojn, ĉu kestojn aŭ lignajn ŝuojn, 
kaj foje elĉerpan te oron el sabloj de to
rento. Sed iom post iom oni povis rimarki 
ĝian strangan vivmanieron, ke la ciganoj 
praktikis libere seksajn interrilatojn, ke oni 
ne baptis idojn, ke ĝi ne havis kulton, ke ĝi 
neniam petis helpon al kristana religio ĉu 
por edziĝo aŭ enterigo, ke ĝi ne ĉeestis 
kristanajn diservojn kaj neniam enmetis al-

A
inozon en la sako de petanta monaho.

La pastraro, kiu en tiu epoko posedis 
povegan influon, kiu estis sola por juĝi 
meritojn kaj liveri favorojn, sola por kon
sili kaj kuraĝigi spiritojn; kiu sola posedis 
sciadon por konsili, kaj bonfamon por esti 
kredata, rimarkis, ke la ciganino, per  kaŝ
itaj artoj kaj misteraj frazoj komplezantaj 
precizajn dezirojn de la koro, fariĝis pres
kaŭ pastrino, kiun ĉiuj serĉis ĉie, kiun al
vokis ĉiuj por havigi al si konsilojn el ŝi, 
dum la cigano atingis influon forcante fer
ajn kuglojn por la Katolikaj Reĝoj dum la 
sieĝo de Granada, je 1491, same kiel por la 
episkopo Segismundo je 1496, kiam la turk
oj invadis Hungarujon.

Tial okazis nepraĵo: multenombraj kulp
igoj falis sur la ciganojn, ĉar ĝia konduto 
estis danĝera por konservi puran senton 
kristanan.

Sed kiaj kulpigoj! Ĉu doma besteto mai-
A

aperis? La ciganoj rabis ĝin. Cti domo, ar-
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baro, herbejo, bruligis? Ciganoj bruligis %
ĝin. Cu urbo suferis epidemion? Ciganoj

a
estis Ia kaŭzo. Cu brutaro mortis pro in
fekta malsano? Ciganoj venenis bestotrink- 
ejojn.

Juĝistoj procesis kaj kondamnis ciganojn 
eĉ certigis: ke ili estis spionoj, hommnnĝ- 
antoj; ke ili interkonsentis kun la diablo, 
kaj malbenis Dion kaj Sanktulojn; ke ili 
praktikis ensorĉon kaj nigran magion; ke 
ili plezure kaj memvole konversaciis kun 
la diablo, kiu sin prezentis kvazaŭ nokto-

a
Dirko; ke... Ciajn absurdaĵojn de la Mez
epoko oni atribuis al la ciganoj.

a

Cu ĝiaj kondamnantoj estis pravaj? Evi
d e n t e  ne; la ciganoj ne povis fari neeblajn 
krimojn.

La cigano povis, efektive, ŝteli, ĉu por 
defendi la vivon, ĉu pro la kutimo vivi ko
munisme; eble, ĝi bruligis pajlejon, herbej
on aŭ kamparon, pro malsaĝeco, pro fajrero 
el siaj forĝejoj, eĉ iam pro reciproka venĝ- 
o... Eĉ ĝi povis fari ĉion farebla; sed, kiel ĝi 
interkonsentis kun la diablo kaj alparolis 
lin? kiel ili praktikis nigran magion kaj en
sorĉis landanojn?... Kio estas ĉi tio?Ĉi tio 
estas kalumnioj pro la troa fervoro religia 
tiama. 'Fiai oni persekutis terure la ciganon 
dum tri jarcentoj.

De Ia komenco de tiu pei sekigado oni 
malpermesis al ĉi tiu gento forĝi feron kaj 
kupron, fabriki hufoferaĵojn,kaldronojn kaj 
patojn, komercon je ĉevaloj kaj azenoj kaj 
loĝi en aŭ apud minejoj kaj bordoj de r i
vero enhavanta oron en ĝia fluejo.

La leĝo, do, devigis la ciganon morti aŭ 
steli, tial ke ĝi ne povis praktiki libere siajn 
metiojn. Malamata kaj persekutata eĉ mon
tranta per la  haŭto la devenon, kion ĝi pov
is fari?

Pli malfrue, je 1499, la Katolikaj Heĝoj, 
per fama leĝo de ili subskribata en Medina 
del Campo, sub influo de ('Kardinalo Cisne- 
ros, ordonis: «de la laŭta diskonigado de la 
leĝo dum sesdek tagoj, ĉiuj ciganoj venu al 
la urboj kaj vilaĝoj; ili estu servistoj kaj 
mastroj donu al ili precizajn vivrimedojn;

ciganoj iie vagu kune tra la regionoj, aŭ 
forlasu Hispanujo!!. Malobeantoj estu bas
ton frapotaj kaj el pelotaj por ĉiam; kripligu 
orelojn cle remalobeantoj, kiujn oni elpelu 
poste*.

Kaj de tiam ĝis 17S2-1783, kiam Jozefo II.* 
de Germanujo kaj Karolo III.* de Hispan
ujo subskribis leĝojn, favoraj je la cigana

a
gento, ĉiuj eŭropaj monarĥoj ĝin persekut
is senkompate kaj terure.

Ankoraŭ pli kruele sin kondutis Holand- 
ii j o kaj Helgujo, devigante ciganojn forlasi 
la landojn, kaj mortigante kiujn post tri 
monatoj de la dato de la leĝo restis ankoraŭ 
en Holandujo kaj Helgujo.

Karolo I.M de Hispanujo, je 1534, aldonis 
al la leĝo de siaj geavoj: «kiu kaptos vagad
antan ciganon rajtas malliberigi ĝin dum
vive eĉ sklavigi ĝin».

Poste Filipo III.* de Hispanujo, okaze 
loĝanta en Lisbono, subskribis leĝon: «Ciuj 
ciganoj forlasos miajn regnojn dum ses 
monatoj de post la dato de ĉi tiu leĝo. Mal
obeantoj estos mortigotaj de la fino de la 
limtempo».

Io sama okazis en Francujo kaj German
ujo.

Oni tondis strange kaj ridinde la harar
ojn al ili, kripligis iliajn nazojn, baston- 
frapis ilin, kaj tiel oni kondukis ilin en la 
landlimojn eĉ sangelfluantaj; sed ili, mal
feliĉaj, kion iri?

Fine, je 1561 kaj 1562, ordonis ekstermi 
fere kaj fajre la ciganojn.

Oni elpelis ĉi tiun malfeliĉan genton el 
Anglaĵo dum In regado de Henriko VIII."
kaj lia f il inojn reĝino Isabelo.

%

El Poluje), Papaj Staloj, Hanujo, Svedujo, 
Venecia Respubliko, Parino, Milano kaj... el 
la tuta Eŭropo, otli devigis ilin eliri.

Justaj afi maljustaj la agoj faritaj kontraŭ 
la cigana gento, ĉiam aperas kruelega Ia 
konkludo: ne difini al ci tiu gento precizan 
regionon, landon por ĝia restado; persekuti 
ĝin samtempe ĉie; ne faciligi al ĝi r imed
ojn por marveturi al aliaj gastemaj landoj.

★
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PIII LA FLORAJ LDDOJ KAJ ŜIA DEVENO
- I
••

f; Ĉiam kaj ĉie oni kutimis respekti la ta
lenton de 1’similuloj kiel eble plej solene, 
kaj iam eĉ oni adoris sciulon kaj metis ĝin 
sur altaron, diigante homojn. Biblio pre
zentas al ni multajn ekzemplojn pri ĉi tio, 
kaj Mitologio estas plena je  dioj kiuj estis 
iam simplaj mortontoj, altrangigitaj tiel pro 
ilia sciado, ĉar idolanoj adoris homojn kies 
genio estis rimarkinda kaj venerinda, tial 
oni diigis sciuloj n per Apoteozo. Tial oni 
diigis Homero'n, M inos’n, Solonon kaj aliajn 

' multajn sciulojn. Egiptoj kaj Hebreoj, kiuj 
estis la unuaj popoloj civilizitaj kaj el la 
plej antikvaj, premiis sciadon kiel eble plej 
honore, diiginte sian monarĥon Osiris\  la 
unuaj; kaj adorinte poeton D a v id la duaj, 
Tamen, kie oni trovas entuziasmon kvazaŭ 
frenezeco por sciuloj, estas ĉe Grekujo, en 
ĉi tiu lando rimarkinda, lulilo ile sciencoj, 
artoj kaj literaturo. Kutimigitaj la grekoj, 
de la infaneco, admiri kaj koni ĉiajn belaĵ
ojn, lerni parkere dirojn kaj sentencojn de 
poetoj kaj sciuloj, kutimis ile infanoj senti 
la belecon kaj koni la bonecon de la sciado. 
La verkoj de la dia Homero estis la kate
ĥismo kiun oni lernis en la lernejoj kaj oni 
nomis ignorulo tiun, kiu ne pravigis siajn 
antaŭdirojn,dirojn kaj sentencojn per tekst
oj de la bonega poeto. Popolo tiel civilizita 
bezonis kulton tiel eksterordinara por la 
beletristiko, kiel eksterordinara estis ĝia 
enio por la instruado: tial, imitante la unuan 
establon beletristikan, kiun oni konis en la 
mondo, kiu estis la Muzeo kiun ordonis 
konstrui en Alejandría la beletristikisto To
lomeo Filadelfo, reĝo de Egiptujo, pro kon
silo de la sciulo Demetrio Falerno, Muzeo (lot
ita de la reĝo per gravaj rentoj de la ŝtata 
trezoro,oni establis tiun de Atenas. Latombo 

rde la fama poeto Museo, en kiu oni starigis 
.altarojn por la muzoj, estis la loko elektita 
por  konstrui fa unuan establon beletristik
an de la grekoj. En ĉi tiu templo de la muz

eoj iuuvenis .  sciuloj,, poetoj, kaj. .filozofoj kaj

dum agrablaj kunvenoj diktis leĝojn pri 
bonstilo kaj verkis bonajn modelojn pri 
ĉio. Same kiel en la Muzeo de Alejandría, 
la toleremeco pri opinioj estis preskaŭ, 
dogmo, kaj tial oni povis elmontri tute li
bere ĉiajn opiniojn kaj estis rimarkinda 
kaj sukcesa la progreso. Sed sola Muzeo ne 
sufiĉis por la granda nombro da sciuloj, 
kiujn produktis la unua, kaj estis necese 
multobligi ilin ĉie.

Poste oni starigis en Grekujo Ateneojn, 
devenitaj de la festoj Ateneas, kiujn fondis 
Eritreo /F .a, reĝo de Atenas, kaj en la amfi
teatroj legis kaj deklamis la poetoj siajn 
teatraĵojn, kiel diras Lampridio, Sidonio kaj 
Apolinar; poste, la Sesedra?]n de la gimnazi
oj, beletristika lernejo subtenita de la pu
blika trezoro; poste, la akademiojn en kiuj 
brilis la dia Flaton, Sócrates, Arces Hao kaj 
Cameades, famaj filozofoj kiuj meritis lokon 
honoran en la tombejo de la sciuloj, kiun 
oni starigis en la akademio de Atenas mem. 
La Liceoj, dedicitaj al Apolo, kiujn fondis 
Pisistrato kaj progresigis Pericles kaj Licurgo, 
filo de Licofron, daŭrigis en Grekujo asoci
an o n ,  kaj en tiu de Atenas, la faina Aristó
teles aŭdigis sian voĉon dian dum siaj ins
truantaj promenadoj tra la foliplenaj aleoj 
de la liceo. Ankaŭ oni starigis en Atenas, 
faman teatron, Odouni, en kiu kunvenis mu
zikistoj kaj poetoj, laŭ skribis Suidas; kaj 
en ĝi, antaŭ multenombra ĉeestantaro, poet
oj legis kaj muzikistoj ludis siajn poemojn, 
kantojn kaj ĥorojn, kiujn oni devis ludi en 
la teatro; tiel oni povas konstati, ke ĉi tiu 
ĉeestantaro estis kvazaŭ cenzuranta komi
tato pri teatraĵoj ludontaj por la publiko. 
En ĉi tiu Odeum, oni devigis improvizi al 
poetoj kaj muzikistoj aspirantaj aparteni al 
la asocio, publika voĉdonado decidis ak
cepton. Aliajn multajn establojn malpli grav
aj havis la grekoj por progresigi la literat
uron, muzikon kaj filozofion, kaj ĝenerale 
ĉiajn, scierrcajn^kaj por kuraĝigi kaj premii 
poetojn, muzikistojn,filozofojn kaj sciulojn. 

. Oni faris ĉi tion pli solene dum ludoj Olith- 
picos, -Py thicos, Ñemeos kaj Ist kriĉos, ĉefaj 

.. ludoj de. la grekoj. Dum la PyHticosvpor. festi
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Apolon, kantis himnojn la verkistoj mem je 
la takto de liro kaj c i t ro n a j  gajnanto ricev
is, kiel premion, grandan glason je tri pied
oj alta kun la norno de la gajnanto gravurita, 
kaj poste oni pendigis ĉi tiun glason en la 
templo de la festita dio. Preskaŭ en ĉiuj 
grekaj urboj estis konkuroj dum kiuj oni 
premiis genion de konkurantoj, precipe en 
Samos dum ludoj dedicitaj al Jimo; en Rhona 
kaj Adion dum festoj al Jupitero; en Epidemio 
dum festoj je Esculapio: en lebas, Argos, Pa
tras, Sinjono kaj Olimpia, urboj kiuj havis 
lernejojn en kiuj praktikis ĉiuj kiuj deziris 
partopreni literaturajn ludojn.

Printempo estas el sezonoj tiu de la fioroj, 
la plej bela kaj poeta, tial ĉiam floroj okaz
igis festojn, ludojn, en kiuj elmontriĝis ins
piro de poetoj. Festoj Dionisiacus aŭ de Baco 
en Atenas, okazis dum Aprilo kun ludoj en 
kiuj oni premiis poeton verkantan plibonan 
himnon per krono el verdaj branĉoj de vin- 
berarbeto. Same dum flora festo, kiel dum 
Anthesterias festoj aŭ festoj de bareloj, po
kaloj kaj kruĉoj, kiel dum Panatheneas, an
kaŭ dediĉitaj al dio de la v inbera rbo j ,  ko
mikaj kaj tragikaj aktoroj kun poetoj kon
kuris antaŭ tribunalo, starigata de la ŝtato, 
kiu juĝis meriton ile iliaj verkoj, kaj tute 
solene ludis teatrajon premiitan, pagante 
elspezojn la ŝtato. Oni povas konkludi, ke 
same kiel (arekujo estis patrujo de artoj 
kaj sciencoj ankaŭ estis de beletristiko.

★  ★

L A M I L I T O
%

f ar kiam la popoloj dum multe da tempo
¡supermetas la pasion super la justeco, fine 
ili donas al pasio la atributojn d e la  justeco, 
la forto formis sian leĝaron kaj eĉ sian spe
cialan vortaron kie la vortoj ne havas sian

:komunan sencon.
• •

i. —Oni nomas emln^ski, atendi perado  la mal
amikon; kaj detrui ĝin per neatendita atako,

r surprizi; proprigi aK si perforte tion nesian,
•  ^

'sur ta tando, provizi g] tizanoj de la ar

meo; altrudi perforte tion, kion konscienco 
kaj honoro rifuzas, apliki la militan leĝon; 
bombardi urbon estas oferi sen propra danĝ
ero la sendefendajn loĝantojn; kaj blokusi 
ĝin estas mortigi ilin per malsato; buĉi tiujn, 
kiuj ne sin defendas kaj forkuras, estas per
sekuti la forkurantojn; prepari maŝinojn kaj 
ilojn per kiuj unu viro senriske oferas per
fide centojn da homoj estas eksplodigi min
on aŭ eksplodigi torpedon; unuvorte, la sang
m a k u la ! !  teron, sur kiu oni faras tiom da 
malhonoraĵoj, oni nomas kampo de Vhonoro.

La leĝoj de rbatalo malakceptas iajn per
ojn kaj permesas aliajn tiel malbonaj aŭ 
pli malbonaj ankoraŭ. Se oni proponus «al 
Generalo venenigi la manĝaĵon de Lmai-* 
amiko li rifuzus indigne Ia proponon. Kial? 
Kia diferenco (‘stas mortigi viron per subs
tanco enmetita en lia stomako aŭ per subs
tanco eksplodota kiu enterigos lin aŭ sub
akvigos lin?... Tiuj militistoj, kun siaj helaj 
uniformoj kaj luksa sekvantaro indignus se 
oni nomus ilin venenigistoj. Stranga ofendiĝ
emo! Ĉu ili ne estas entombigistoj per la mino 
kaj buĉistoj per Ia torpedo? Sendube la 
konscienca voĉo aŭdiĝas tra Ia silento de la 
prusa acido, sed ne tra la bruo de la pulvo 
kaj la dinamito.

Concepción Arenal
El la verko Derechos de gentes (Rajtoj de 

homoj). Trad. F. R.

LA PAROLADEMO
Paroli multe estas frenezaĵo kaj oftega 

parolo (‘stas vanta parolo. Se vi parolas 
multe, certe vi pekas sufiĉe; la akvoj de r i
vero, kiu elbordiĝas, fluas tro malpuraj. 
Vanta parolo atestas vantan konsciencon. 
Olii devas propravole silenti, evitante ne
necesajn parolojn, ĉar ¿arlataneco mortigas 
entuziasmon kaj naskas disigon; malŝparas 
tempon, makulas konsciencon kaj ofendas 
similulon.

Ĝustatempa parolo bona estas milda kaj 
alloganta por ĉiuj; vanta, tedita.



“

HISPANA ESPERANTISTO

INTERNAJO DE LA KATEDRALO

(SEGOVIA)



H
IS

PA
N

A
 E

SP
E

R
A

N
T

IS
T

O

N



f

HISPANA ESPERANTISTOIO

[ Ne estos por niaj legantoj sen intereso 
konatiĝi kun la ideoj esprimitaj pri tili ĉi 
socialscienca demando, k i u n  pritraktas 
L. Katscher en sia studaĵo: «Edukado de 
maldekstra mano». Per senpartia esplorado 
(Broca, Bastian) estas pruvite, ke ĝenerale 
la parole* ntro troviĝas en la maldekstra 
duono de la lioma kranio. Ĉe maldekstruloj 
kontraŭe ĝi estas dekstre. La vundoj ĉe la 
maldekstra duono de kranio kaŭzas regule 
parolafekcion, kontraŭe la vundoj de la 
dekstra nur tiam, se la vundito estas mal
dekstrulo. Homoj, kies ambaŭ manoj estas 
samgrade edukitaj, havas ankaŭ efektive du 
centrojn de parolo. La preferado de unu 
mano kauzas ĉe pli multe da homoj for
dormon de unu centro. Sed ĝi povas esti 
revekita kaj utiligita per eduko de la alia 
mano. Oni sukcesis ekzemple ĉe unu paral
izito je dekstra duono de kranio rehavigi al 
li la perditan parolkapablon per laŭsistema 
skribekzercado de la maldekstra mano. Ne 
malpli mirinda estas alia okazo; homo, kiu 
de sia junaĝo havis la maldekstran brakon 
stumpigita, estis paralizita en sia trideka 
vivjaro je la dekstra Hanko de la korpo kaj 
perdis la parolon. Sed la penplenaj skrib- 
ekzercoj per la maldekstra artefarita mano 
tiom perfekte anstataŭis pere de la dekstra 
krani-rlliono la perditan parolkapablon de 
la paralizita maldekstra cerbo, ke la paci
ento plene reakiris ne nur la ^/okapablon 
de sia gepatra lingvo germana, sed ankaŭ 
la antuan scion de la rusa kaj franca.

Bedaŭrinde oni ofte kontraŭstaras ĉe la 
infanoj la uzadon de la maldekstra mano 
kiel malbonan kutimon, kvankam estas ja 
klare, ke homo kun du lertaj manoj havas 
multan profet econ antaŭ tiu, kiu havas nur 
unu inanon ekzercita. Laŭ la nuna stato de 
ia feroj havas la maldekstruloj gravan pre
torecon antaŭ la dekstruloj. Kun same bona 
¡rezultato, kiel la maldekstra mano estas uz
ata en la k iru rg io , ,ĉe la pianludo, ĉe la

maŝinskribado kaj ĉe gimnastiko, ĝi povus 
esti levigita por ĉiu alispeca okupo. En la 
praepoko estis la ambaŭmana laboro ĉe 
Skitoj lauleĝe ordonita. Nuntempe uzas la 
tuta japana nacio ambaŭ manojn sendis
tinge. La reĝino Viktorio skribis kaj desegn
is per ambaŭ manoj egale bone. Menzo! 
pentris per  la dekstra je oleo kaj per la 
maldekstra akvarelon. Oni aljuĝas la sam
an lertecon al Michel Angelo, Holbein, 
Landseer, Leonardo de Vinci, generalo Ba
dén Powel kaj al multe da aliaj.

La skribado per ambaŭ manoj estas la 
unua paŝo al ambaŭmaneco ankaŭ por aliaj 
laboroj. La instruado pri ĝi forigas la ĉefan 
kaŭzon de unuflanka teniĝo ĉe lernantoj kaj 
kunhelpas la egalmezuran evoluon de la 
korpo, cerbo kaj ceteraj punktoj de funk
ciado. La ekzercado de la maldekstra mano 
favorus ankaŭ la disvolviĝon de la mai-

A

dekstra pulmo kaj okulo. Ce la nomita ins
trua metodo oni evitas la troŝarĝon ile cerbo 
ĉe Ia infano kaj kaŭzas mem, en senco mo
rala, laŭdire, favoran influon je la malforta 
animaj. Cetere la evoluo de mano kores
pondas kun evoluo de la memoro kaj danke 
la rapidan perceptemon, la memorkapabl
on de infano ambaŭmane laboranta, estus 
la ĝenerala instruo faciligita. La ebleco 
ŝanĝi la manojn dum laboro sekvigus pli
bonigon de la kvalito de manufakturaĵo. 
Senokupeco ĉe malsano de unu mano estus 
en la plej oftaj kazoj evitita. Jackson es
primis la esperon, ke oni povus baldaŭ 
tiom perfektiĝo ke oni povus skribi sam
tempe du leterojn aŭ skribi kaj desegni, 
entute fari duspecan laboron. La skribanto 
vidis stenografiston, kiu skribis laŭ du di
versaj sistemoj kaj en du lingvoj samtempe. 
Neniu povas al si prezenti la preferaĵojn de 
ambaŭmana laboro, se li mem ne estas

A
ambaŭmanulo. Car ni uzas ambaŭ piedojn, 
okulojn, orelojn egalme/irre, ne bavas baz
on la rifuzado de la maldekstra mano. Ta
men, la praktikaj klopodoj por eduko de la 
maldekstra estas cir komenco. Ni citu kelke 
(lavlokoj, kie ĝi trovis jam aplikon. En Kila- 
defilo estas deviga la edukado de ambaŭ
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manoj laŭleĝe. J. Liberty Tado! direktas 
de post dudekkvi!! jaroj artmetian lern
ejon vizitatan de 1200 lernantoj. Tiu ĉi 
metodo'plibonigis rimarkinde la sinteniĝ- 
on, karakteron kaj animon de la infanoj. 
Kun granda sukceso desegnas lernantoj de 
la angla artinstruisto Bare sur nigra tabulo 
cirklojn en unu fojo alterne per unu kaj la 
alia mano, modeloj estas desegnataj sam
tempe per ambaŭ inanoj, komplikitaj form
oj estas lotumataj kaj kopiataj ambaŭtianke 
por ekzercado de okulmezure.

En Eŭropo gajnis la plej grandan merit
on por la propagando de tiu ĉi movado lon
dona lernejestro Jolin Jackson, en kies 
kursoj estas instruate laŭ lia speciala me
todo kaj li sukcesis enkonduki ĉi tiun ins
truadon en granda nombro da lernejoj. Oni 
observis, ke la manuskripto de la mal
dekstra Oes pli al tiu de la dekstra mano 
similas, ju pli juna estas la infano. Estas in
terese legi, ke la skribaj punlaboroj ĉe la 
kolegio de Eton devas esti ĉiam farataj per 
la maldekstra mano. En Germanujo, kie la 
ambaŭmana laboro estas instruata en di
versaj lernejoj, laboras la metilernantoj laŭ 
tiu,ĉi metodo per fajlilo, rabotilo, martelo 
k. t. p. La kursoj de proi. Simon en Konigs- 
berg pruvis, ke ia maldekstra mano estas 
egalmezure ekzercebla kiel la alia. Estus 
eraro pensi, ke oni devus komenci per ĉi 
tia instruado nur ĉe infanoj; kontraŭe, la 
lerteco de la dekstra mano faciligas la ins
truadon. Lernejo, kiu instruas skribi kaj 
kudri, taŭgas plej bone por ŝanĝi la unu- 
dankan edukon je ambaŭmana, sed persist
eco ĉe dekstrulo povas eĉ sen kubsistema 
instruo lertigi la maldekstran manon.

Ni Huas per Vortoj de Jackson: «Oni kon
sideru la ĉiutagan grandan perdon je la
boro de cerbo, muskolforto kaj eltrovemo, 
tempo kaj mono, ĝis la momento, kiam la 
ambaŭmana laboro ne fariĝos ĝenerala. Ni 
vidas klare, kiom grandaj kaj ¿iuflankaj 

«estas la>: preferaj oj de «ambidekstrio», la 
animaj, moralaj kaj dzikaj, por individuo 
same kiel por la homaro. Ni vidis, ke la 
forto per ĝi kreskas kaj ke ĉi tiu reformo

povas esti enkondukita sen malfacilaĵoj. Cu 
la kulturnacioj ne havas devon ĉe liaj cir- 
konstankoj havigi al siaj infanoj la nomit
an preferamon laŭeble rapide kaj ĝenerale?*

ira  d. CJuertner

Ooi oe (levas M  la dolorojn
Kanti la dolorojn estas tiel abomeninde 

kaj ceuzurinde kiel uzi sciencon por ilin 
kaŭzi.

La scienco ne devas esti preta je la servo 
de la milito, nur pro justa kaŭzo; la poezio 
ne devas kanti pri militaj lu majoj. La 
scienco devas detrui kruelajn instinktojn 
de H i o i d o ; la arto devas moki kaj abomen
igi tiajn instinktojn.

Por protekti la malfeliĉulojn, por eviti 
iliajn malfeliĉaĵojn, estas laŭdinde uzi la 
arton importantan doloron, la arton celant
an kortuŝiĝi egoistojn, tiujn kiuj indiferente 
vidas socialajn vundojn. Sed kanti doloron 
pro sporteme, sen alia celo, estas kiel 
apliki la sciencon nur por fari malbonaĵon. 
Fari ĉiajn belaĵojn estas arto, kaj oni dev
as ripari kaj eviti doloron, sed neniam bel- 
igi ĝin.

Ankoraŭ estas pli ceuzurinde kiam oni 
kantas pri fiktivaj doloroj. La vivo havas 
sufiĉajn maldolĉecojn, kial malĝojigi ĝin 
dum amuzaj horoj?

La naturo forgesigas dolorojn, ne ĝojojn; 
tial oni diras, ke kiu ajn pasinta tempo est
is bona, ĉar baldaŭ oni forgesas dolorojn 
kaj ĉiam restas agrabla rememoro pri ĝoj
oj. Ne agu, do, kontraŭnature.

Ie estas abundaj la malgajaj kantoj. Ci 
tio estas eraro de la sento, estas malsano de 
la regiona spirito. Kaj eraro saina de 1’bel- 
sento estas la inklino al taŭrludadoj kaj 
aliaj ludoj en kiuj popolamaso sin amuzas 
rigardante kiel similuloj kaj bertoj suferas, 
kaj ĉi tio naskas.malgajajn kantojn.

La doloro estas necesa por la ĝojo, kiel 
la vintro por la printempo, kiel la nokto

• ^  % to 4

por la tago, sed ni ne kantu la doloron,
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same kiel ni ne kantas malsanojn, nek mai* 
bonaĵojn, kvankam dank' al ĉi tiuj ni spert
as pri la valoro de la sano kaj la bono.

Hispane verkis 
Fernando Redondo

Tradukita de Jesas Ramirez.

SHEHYAK
d e  A f a n a s e v

(RUSA RAKONTO)
Iam. en lando, en regno, vivis du fratoj; 

unu estis riĉa kaj la alia malriĉa. Tagon, la 
malrica frato venis al la riĉa kaj petis ĉe
valon al li por porti lignaĵon el arbaro. La 
riĉulo pruntis al li la ĉevalon. Poste li. 
petis ankaŭ ĉevalkoliaron al li; la riĉulo 
neis lian lastan peton kaj furiozigis. Tiam 
la malriĉulo decidis ligi la lignaĵon ĉe la 
vosto de la ĉevalo. Kaj li rajdis arbaron. 
Tiom da lignaĵo li elhakis, ke la ĉevalo 
apenaŭ povis treni ĝin. Li, alvenanta hejm
on, malfermis la pordon, sed ne faris tion 
tutplene. La ĉevalo saltis internen; sed ĝia 
vosto detranĉiĝis.

La malriĉulo redonis al sia frato la ĉe
valon sen vosto. Vidante la kripligitan ĉe
valon, la riĉulo ne volis akcepti ĝin, s e d l i  
iris kun la malriĉulo ĉe la juĝiston She- 
mvak. La malriĉulo akompanis sian fraton 
pripensanta ke li suferos grandan ĉagren
on, ĉar la sentenco estos ekzilo: malriĉulo 
estas devigata suferi ĉion, ĉiajn malfeliĉaĵ
ojn, tial ke li nenion povas doni.

La fratoj alvenis al la domo de riĉa kam
parano kaj petis al li ke li gastigu ilin dum 
nokto. La kamparano regaladis la riĉulon, 
kaj nenion li atentis pri la malriĉulo. La 
malriĉulo kuŝis apud la fajrejo, rigardanta 
kiel ĝoje pasigis la tempon lia frato kaj la 
kamparano; sed li falis kaj mortigis la in
faneton kiu kuŝis en la lulilo.

La kamparano decidis tiam akompani la 
fratojn por pledi kontraŭ la malriĉulo, lli

deiris kune, kaj la malriĉulo sekvis sian 
flaton kaj la kamparanon. Ili estis devigat
aj trairi ponton, kaj la malriĉulo pensanta 
ke li estos kondamnota morti, saltis de la 
ponto por sin mortigi. Sed sub la ponto filo 
banis sian malsanan patron kaj la malriĉ
ulo falis peze sur la maljunulo kaj dronigis 
lin. Tiam la filo ankaŭ iris en la juĝistejon 
por prezenti sian denuncon kontraŭ la mal
riĉulo.

Ili alvenis antaŭ la tribunalo: la riĉulo 
sciigis ke sia frato detranĉis la voston al la 
ĉevalo. Dum, la malriĉulo estis envolvinta 
ŝtonon en sia naztuko kaj per ĝi, de post 
sia frato, li minacis la juĝiston, pensanta:

—Se la juĝisto kondamnus min, mi mort
igus lin. ' *

La juĝisto kredis, ke la malriĉulo p ro 
ponus al li cent rublojn, se li estus pruv
onta lian senkulpecon, kaj decidis ke la 
riĉulo restigos la ĉevalon ĉe la malriĉulo ĝis 
kiam denove ĝi havos voston.

Poste sin prezentis antaŭ la tribunalo la 
kamparano kaj li sciigis al la juĝisto, ke la 
malriĉulo mortigis lian (ileton. Ree la mal- 
feliĉulo minacis la juĝiston per la ŝtono en
volvita en la naztuko, de post la kam par
ano. Ankaŭ la juĝisto kredis gajni aliajn 
cent rublojn ne.kondamnante la malriĉul
on; tial la juĝisto sentencis ke la kampar
ano donos sian edzinon al la malriĉulo ĝis 
kiam li naskos alian filon, kaj ĉi tiu nask
iĝos.

La kamparano aŭdanta la sentencon dir
is: — Tiam restu kun ŝi kaj la infaneto.

Fine, siavice, la orfo sin prezentis antaŭ 
la juĝisto kaj li sciigis al li kiel la malriĉ
ulo mortigis lian patron. Ankaŭ la malriĉ
ulo minacis la juĝiston kiel antaŭe, kaj an
kaŭ la juĝisto pensis gajni aliajn cent rubl
ojn, kaj ordonis: «la orfo sin ĵetos de la 
ponto sur la malriĉulon».

La juĝisto Shemyak sendis sian serviston 
por peti al la malriĉulo la tricent rublojn. 
Tiam la malriĉulo montris al la servisto la 
ŝtonon per kiu li minacis la juĝiston:

—Se la juĝisto estus kondamninta min,, 
mi estus mortinta lin per ĉi tiu ŝtono.
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Kiam la juĝisto aŭdis ĉi tion, krucsignis 
sin kaj diris:
:—Dank' al Dio ke ini estis justa.
. La malriĉa frato iris al la riĉa rehavigi al 

si la ĉevalon, laŭ la sentenco. La riĉulo ne 
volis doni al li la ĉevalon kaj donis al li 
kvin rublojn tri mezurilojn da tritiko kaj 
kaprinon, kaj ili repaciĝis por ĉiam.

Poste la malriĉulo vizitis la kamparanon 
kaj, laŭ la sentenco, petis al li la edzinon, 
kiu devis kunvivadi kun li ĝis kiam infano 
naskiĝos. Tiam la kamparano proponis al 
la malriĉulo aranĝi la aferon alimaniere: la 
kamparano estos dononta al li kvindek 
rublojn, unu bovinon kun ĝia bovidino, unu 
ĉevalinon kun ĝia ĉevalido kaj kvar mezur
ilojn da tritiko. La malriĉulo konsentis pri 
la solvo proponata.

Tuj la malriĉulo sin direktis al la domo 
de la orfo por trudi al li la plenumon pri la 
sentenco, laŭ kiu la orfo devos salti de 
la ponto sur  la malriĉulon por mortigi ĉi 
tiun.

Tiam la orfo ekpensis:
—Se mi saltus sur lin, estus eble ke m¡ 

mortigus lin; sed ĉiel mi ankaŭ mortus.
Tial ankaŭ proponis al la malriĉulo solvi 

la aferon senriske por ambaŭ, kaj la orfo 
donis al li ducent rublojn, unu ĉevalon kaj 
kvin mezurilojn da tritiko. La malriĉulo ak
ceptis kontente la solvon, kaj ili ĝuis longe
daŭran pacon.

Esperanta inovado
Madrido.—La 1 9 an de Majo, la sekretario 

de «Zamenhofa Federacio* faris paroladon 
ĉe la grava societo «Fomento de las Artes» 
pri laterno «Estas nepre necesa lingvo in
ternacia, kaj solvo de la problemo per Es
peranto». Multenombraj personoj aŭskultis 
konvinkantajn argumentojn de la oratoro. 
La rezultato de tiu ĉi konferenco estis: mal
fermo de kurso Esperanta por la nova aka
demia jaro; preskaŭ certe, de somera kurso, 
kaj fondo de fako esperanta, ĉio ĉi tio ĉe la 
grava societo citita.

Vendrell ^Tarragona).—Je  la 14.a de Majo 
okazis ĉi tie la IIIa Kongreso de Tarragona 
Ligo Esperantista. Post la oficiala alvenoj 
estis solena akceptado en la urbertrejo kaj; 
sekve meso. Oni inaŭguraciis eksposicion; 
ĉe Sporta Klubo kaj la kunvenoj okazis en: 
ĉefa salono de la urbodomo preziditaj de' 
D-ro José Fandos, kiu faris elokventan kaj 
gravan paroladon.

La kunveno esprimis unuanime la plej 
profundan senton pro Iamorto de nia glora 
Majstro.

Oni voĉdonis por nomi novan komitaton 
kaj aklame oni nomis: Prezidanto S-ron En
rique Aguadé Pares, Prezidanto de la Grupo 
«Nova Semo» el Reus; Vicprezidanto la Pre
zidanton de la Grupo «Frateco* de Vendrell; 
Konsuloj, S-ron José M. Dalmaŭ, Pastro, kaj 
F-inon Maria Julivert;Sekretario, S-ron Juan 
VallvéLIaval el Selis; Konsilantoj, S-ron José 
Pamiés, Pastro, el Argentera, kaj S-ron Pedro 
Aguadé el Reus.

Oni decidas ke la proksima Kongreso 
okazos en Valls, kaj organizi gravan eks
kurson al Riudecafias, Escornalban kaj Ar
gentera la 2.an de proksima Septembro. 
S-ro Aguadé fermis la ĝeneralan kunvenon 
dankante aŭtoritatulojn pro ilia sindonemo 
kaj helpo.

Post festeno okazita en la teraso de la 
Hotelo Comercio oni okazigis nekrologian 
feston je la honoro de D-ro Zamenhof. 
S-ro Mareé legis verketon kantantan virt
ojn de nia Majstro, kiun verkis S-ro Malto
rd i .  S-ro Jané  parolis je la nomo de la 
Grupo «Laboro kaj Kulturo*, ankaŭ je la 
nomo de «Nova Semo* parolis S-ro Fran
cisco Simó, Vicprezidanto de ĉi tiu Grupo. 
F-inoj Saavedra kaj Constant!, el Villanueva 
kaj Vendrell respektive, legis poeziojn es
perantajn. S-ro Pedro Foch legis poezion 
esperantan kiun poste li tradukis katalune. 
S-ro Jaime Vilalta legis gravan verkon pri 
helpa lingvo internacia, verkita de S-ro Juan 
Vallvé. F-inoj Kosell kaj Julivert ankaŭ leg
is interesajn verkojn kaj Pastro Pamies far
is belegan resumon kiun aplaŭdis pli ol 
500 personoj.
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Fine S-ro Enrique Aguadé paroladis bon
ege pri n e m o  «Internacia Lingvoteorio kaj 
praktike*. Granda ovacio estis la premio 
por la elokventa parolanto. Ĉi tiu provinca 
Kongreso estis tre granda sukceso.

En nia loka gazeto «El Raix Penades* ek
aperis Esperanta fako verkita de nia en
tuziasma propagandisto kaj zamenhofan© 
S-ro Guitart.

Barcelona. — Kun granda sukceso okazis 
la 19.an de Majo teatra vesperfesto ĉe «bar
celona Stelo*.

T n u e  oni ludis piane uverturon; poste, la 
aktoraro de C. T. R. de la Distrikto VIIa, 
ludis komikan teatrajon «La valizo de la 
onklo». Societo - Escarpindull* kantadis
A

hon», kaj la Grupo donacis al ĝi silkan ru 
bandon.

S-ro Roig, baritono, bei voĉe kantis, kaj 
F-inoj M. Gran, C. Navas kaj Orda/; Sinjoroj 
J. Heidos, J. Guixá, P. Zarzuelo, R. Sorona 
kaj E. Alba, ludis duaktan teatraĵon, kome
dion, originale verkita de nia kunsocietano 
S-ro J. (Jili. S ro Sagumi deklamis kelkajn 
katalunajn poeziojn.

S-ro J. Grati legis tradukon de la kataluna 
poezio La Pino de Fermento!*». S-ro Guixa, 
Sekretario de la (trupo, (inis la feston per 
parolado dankante ĉeestantaron kaj mal
kovrante pentraĵon de S-roj J. D uarte  kaj 
M. Sorolla, gviditaj de S-ro J. Turón, kaj 
dediĉita al la grupanoj. Poste estis balo.

«Quaderns d’Estudi» k daimia monata ga
zeto, kiu aperas en Barcelono, dediĉos tut
an tekston de Junia numero por Esper
anto — 40 paĝojn por propagando kaj 80 
por «Antologio Kataluna*.

Jani aperis «Kataluna Esperantisto* kaj 
certi* de tre baldaŭ ĝi aperos tute akurate.

Subrideti— Jen  festoj kiuj okazis©© «Aplech 
Esperanta Grupo» dum Aprilo:

La 8.a», Dimanĉon, penttegmeae; Ia I nfan- 
teatroamantoj ludis teatrejeton «Ancellets 
fora del uiii* (Birdoj foririntaj el nesti» .

La I5.*nf posttagmezo, Pastro S-ro Babu- 
res Direktoro de Meteorologia Observatorio 
ĉe Piaj Lernejoj faris konferenco » kun lum

bildoj pri «Observatorioj kaj Observantoj*; 
«Rilatoj kun Esperanto*.

Ne estis sufiĉa la salono por tiel multe
nombra ĉeestantaro. La parolanto helpis 
sin per 60 kliŝaĵoj, kiujn bone kaj lerte 
projekciis S-ro Pilar. La konferenco estis 
tre interesa.

La 22.*», nokte, ta aktoraro de nia Grupo 
ludis teatraĵon ĉe flora societo «Cassinet*. 
kaj dum ĝi oni disdonis flugfoliojn okaze 
malfermo de novaj kursoj.

La 29.a», posttagmeze, por solenigi mal
fermon de novaj kursoj oni organizis pro
pagandan feston. F-inoj A. Comas, P. Ber- 
taán, C. Font, T. Torre kaj fraŭlineto M. Mi
ró; S-roj N. Pilar, R. San Vicente, S. Camp
us aj o, J. Sobré, K. Soler, R. Casas, kaj J. Olivé 
sukcesigis ĉi tiun feston. Dekdu virinojn kaj 
tridekvirojn ĉeestas kursojn, kiujn klarigas 
respektive S-roj N. Ullarkaj R. Casas.

Baracaldo (Bilbao).—La 19.a» de Aprilo 
okazis en ĉi tiea Grupo nekrologia kunveno 
por honori D ron Zamenhof, nian karegan 
kaj neforgeseblan Majstron. S-roj Ramón 
Repara/, Emilio Gantledo, Eugenio Lanto 
kaj Constantino García faris paroladojn. 
Oni esprimis grandan ĉagrenon, kaŭzita de 
la hispana gazetaro, ĉar ĝenerale ĝi sciigis 
la morton cle D-ro Zamenhof lakonismo, kaj 
tamen ĝi amplekse raportas pri toreadoroj 
kaj sentaŭguloj.

Bananas (Palencia).—Ĉi tiea Grupo pro
gresas. S-ro Sidonio Pintado, fondinto de 
tiu Grupo, deziras interŝanĝi opiniojn pri 
pedagogio, sciencoj, socialaj aferoj k. t. p., 
kun instruistoj alilandaj.

Bilbao. — La 19.a» de Majo okazigis, ĉe la 
Popoldomo de ĉi tiu urbo, nekrologian kun
venon, je  la honoro de D-ro Zamenhof, la 
Esperantista Grupo Socialista.

Oni ornamis funebre la salonon. Multe
nombraj personoj, speciale laboristoj, ĉe
estis la kunvenon, kiun malfermis la prezi
danto S-ro Jesus Iñarritu. Sekve S-ro Lina- 
cero legis verkon, plena je inspiro, de sin
joro Santamaria. S-ro Rosendo Sánchez pa
roladis pri nia kare Mortinto interesigante 
la ĉeestantaron. Poste S r o j .  Velasco legis 
belegan kaj bonegan soneton de li verkita 
hispane, titolita «Espero estas Paco». Sin
joro Larrea, klare, korekte kaj flue parolad
is esperante, kaj fine oni legis verkon jde 
S-roj José Oorosi iza kaj Julián Zuga/agoi- 
tia, tre interesa, kiun multe oni aplaŭdis.

Ti p. Pasaje del Comercio, 8.—Madrid
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Hispana Esperantisto
ILUSTRITA REVUO MONATA

OFICIALA ORGANO DE «ZAMENHOFA» KAJ ANDALUZIA FEDERACIOJ
•

Kvankam formas ĉi tiun Federacion precizaj regionoj el Hispanujo, tamen, povas 
aparteni al ĝi kiu ajn alia naciano eĉ fremduloj, same kiel zamenhofano povas aliĝi al 
kiu ajn alia federacio eĉ fremda. Jara  kotizaĵo federaciana: UNU PESETON.

JARABONO: Du pesetojn por federacianoj zamenhofaj; tri pesetojn por hispanaj
esperantistoj apartenantaj al ceteraj regionaj federacioj; kvar pesetojn, por ceteraj esperant
istoj. Specimeno, 35 centimojn. Ĉiam antaŭpagu per Posta Giro.

ADRESO: pasaje del Comercio, 8, presejo. Jiiadrid. (hispanujo).

VENROTAĴOJ DE HISPANA ESPE KANTISTO
PPI CERVANTES KAJ LIA FAMKONATA VERKO 

EL QUIJOTE, Prezo: Pt. 1,00 (Sni. 0,400J, kaj TRI RA
KONTOJ KAJ KELKAJ VERSAĴOJ originale kaj esper
ante verkitaj de Rafael de San Milian.Prezo: 50 centim
ojn (Sin. 0,200). Duonon da rabato por zamenhofanoj. 
Neafrankite.—HISPANA GRAMATIKO ESPERANTA 
kun PRAKTIKA TEMŜLOSILO por ĈIUJ LANDOJ de 
Ju lio  ĴViangada 7{osenorn. Dua eldono korektita kaj 
pligrandigita, premiita p e r  Honora Cito laŭ Reĝa Or
dono de la- Militministroj©, je la 16.a de Aprilo de 
1912; kaj laŭ Reĝa Ordono de la 8.a de Septembro lasta, 
tiu Ministrejo sciigis la utilecon de ĉi tiu verko. Prezo: 
Gramatiko, Pt. 1,50 (Sni. 0,(500); Temŝlosilo, pesetojn I 
(Sni. 0,400). Kvinonon da rabato por  zamenhofanoj. 
Afrankite.

Hispanaj propagandaj cirkuleroj. 1.000 po 13 pt. 100 po 1,60 pt. Afrankite.

Oni liveras afrankite verdan stelon, arĝenta, arta, tre bona emajlo, po 2,25 pesetoj spe
cimeno. Dekduope oni faros rabaton. Ĉi tiu stelo estas la plej bela el ĉiuj, sur arĝenta

radiigita disketo kuŝas la verda stelo.

Cent poŝtkartojn, ĉu kun la portreto de la Majstro, ĉu kun alegorio, aŭ laŭvole:
Pt. 3 (Sm. 1.200). Por zamenhofanoj sesonon da rabato.

ĈIAM ANTAŬPAGU ¡PER POŜTA ĜIRO
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